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Р Е Ш Е Н И Е  №58 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 от 07.05.2020 ГОДИНА 

 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация в чл.25, ал.1, т.2 и чл.41, ал.3, т.1. 

 

 

„На основание чл.21, ал.3; чл.33, ал.1, т.2, във връзка с чл.34, ал.2, т.2 от 
ЗМСМА, Общински съвет Чупрене приема актуализация на Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, както следва: 

1. В чл.25, ал.1, т.2 думите „чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ” се заменят с думите 
„чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ”; 

2. В чл.41, ал.3, т.1 цифрата „322 лв.” се заменя с изречението „месечно 
възнаграждание в размер 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинската 
администрация за съответния месец”. 

В определения срок за обществено обсъждане на актуализация на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Чупрене, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация няма постъпили предложения и 
становища в деловодството на общината.  

 

МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене актуализира Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, във връзка с разпоредбите на ЗПКОНПИ както и с 
изменение на минималната заплата за страната, считано от 01.01.2020 год.” 

3.Възлага на Председателя на ОбС изпълнение на настоящето решение. 

 
 

Гласували 11 съветника: 

Поименно гласуване на съветници: „ЗА”, 
„ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 Адриан Мирославов Маринов           „ЗА” 
 Богомил Данчов Станков                 „ЗА” 
 Валери Милчов Белясин                  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Велислава Миленова Вълчинова  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Георги Милчев Йокин                     „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Даньо Милков Антов                    „ПРОТИВ” 



 Иван Весков Велков                     „ЗА” 
 Илиян Георгиев Тонин                 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
 Ленка Сандова Суйкова                   „ЗА” 
 Радостина Александрова Ранчинска     „ЗА” 
 Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

 

 

„ЗА” - 6 гласа 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – 4 гласа 
„ПРОТИВ” – 1 глас 
 
Предложението се приема с 6 гласа „ЗА”. 
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